ลอนเทนนิสสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์

The Lawn Tennis Association of Thailand Under His Majesty’s Patronage
ระเบียบการแขงขัน
เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน
ครั้งที่ ๕๕ ประจําป ๒๕๖๐

************************

เพื่อใหการแขงขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๕ ประจําป
๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดการแขงขันระหวางวันที่ ๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงกําหนดระเบียบ
การแขงขันดังนี้
๑. ชื่อการแขงขัน เรียกวา การแขงขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวย
พระราชทาน ครั้งที่ ๕๕ ประจําป ๒๕๖๐
๒. จัดการแขงขันโดย สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
๓. ประเภทการแขงขัน แบงเปน ๖ รุนอายุ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, เยาวชนชายคู, เยาวชน
หญิงเดี่ยว และเยาวชนหญิงคู รวม ๒๔ ประเภท ดังนี้
๓.๑ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู
รุนอายุไมเกิน ๘ ป
๓.๒ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู
รุนอายุไมเกิน ๑๐ ป
๓.๓ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู
รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป
๓.๔ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู
รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป
๓.๕ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู
รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป
๓.๖ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู
รุนอายุไมเกิน ๑๘ ป
๔. จํานวนผูแขงขัน (พิจารณาจากอันดับนักเทนนิส ตามขอ ๗)
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๓ คู
๑ คู
๕. จํานวนผูแขงขันมากกวา หรือนอยกวา ที่กําหนด
๕.๑ ถามีจํานวนผูสมัครแขงขันมากกวาที่กําหนดในขอ ๔ ใหอยูในดุลพินิจของประธาน
คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ในการที่จะจัดใหมีการแขงขันรอบกอนรอบคัดเลือก (Pre-Qualifying) หรือไมก็ได
และหากมีผูสมัครแขงขันนอยกวาที่กําหนดในขอ ๔ ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันพิจารณาลดจํานวน
ผูแขงขันในเมนดรอวและหรือรอบคัดเลือกไดตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาของประธานคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการแขงขัน ใหถือเปนที่สุด
๕.๒ ไมใหมีการแขงขันรอบกอนรอบคัดเลือกในการแขงขันประเภทคู
๖. คุณสมบัติผูเขารวมการแขงขัน
๖.๑ อายุไมเกินในรุนที่สมัครแขงขัน การนับอายุใหใช พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้ง ลบดวย พ.ศ.เกิด
๖.๒ นักกีฬาหนึ่งคนสมัครแขงขันไดเพียง ๒ ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว ๑ ประเภท และประเภท
คูอีก ๑ ประเภท โดยการแขงขันประเภทคูไ มจําเปนตองอยูในรุนอายุเดียวกันกับประเภทเดี่ยว
๖.๓ ไมเขารวมการแขงขันรายการอื่น ในกําหนดเวลาเดียวกับการแขงขันรายการนี้
๖.๔ ไมอยูในระหวางการถูกทําโทษ/…..

-๒๖.๔ ไมอยูในระหวางการถูกทําโทษหามเขารวมการแขงขัน จากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส
สมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ หรือจากการกีฬาแหงประเทศไทย หรือจากองคกรอื่น ซึ่งสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมฯ พิจารณาเห็นสมควร
๗. อันดับนักเทนนิส อันดับนักเทนนิสในระเบียบการนี้ หมายถึง การจัดวาง ลําดับมือผูสมัครแขงขัน
ในประเภทตาง ๆ โดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน ซึ่งพิจารณาจากการจัดอันดับครั้งลาสุดขององคกรตางๆ ประกอบกับ
สถิติผลการแขงขันครั้งลาสุด โดยการวางอันดับมือใหเรียงตามลําดับ ดังนี้
๗.๑ อันดับนักเทนนิสเยาวชนโลก (ITF JUNIORS) ในลําดับที่ ๑-๓๐๐
๗.๒ อันดับนักเทนนิสเยาวชนในรุนที่จัดการแขงขัน ตามการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ในลําดับที่ ๑-๓๐
๗.๓ อันดับนักเทนนิสเยาวชนโลก (ITF JUNIORS) ทั้งหมดตั้งแตลําดับที่ ๓๐๑ เปนตนไป
๗.๔ อันดับนักเทนนิสเยาวชนในรุนที่จัดการแขงขัน ตามการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ทั้งหมดตั้งแตลําดับที่ ๓๑ เปนตนไป
๘. สิทธิพิเศษ ( Wild Cards )
๘.๑ สิ ทธิ พิเ ศษ (Wild Cards) หมายถึง นั กกี ฬาที่ ไดรั บ การพิจ ารณาคัด เลือ กจาก
คณะกรรมการจัดการแขงขัน ใหเขารวมการแขงขัน ในรอบเมนดรอว และหรือในรอบคัดเลือก (กรณีที่มีการแขงขัน
รอบกอนรอบคัดเลือก) โดยไมตองผานกระบวนการสมัครเขารวมการแขงขัน หรือกระบวนการแขงขันในรอบคัดเลือก
และหรือรอบกอนรอบคัดเลือก
๘.๒ ผูไดรับสิทธิพิเศษนี้ ตองเปนผูที่ไมตกรอบจากการแขงขันรอบคัดเลือก หรือรอบกอนรอบ
คัดเลือกในการแขงขันรายการนี้
๘.๓ ผลการพิจารณาใหสิทธิพิเศษของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ใหถือเปนที่สุด
๘.๔ หามเปลี่ยนแปลงผูที่ไดรับสิทธิพิเศษนี้ เมื่อเริ่มจัดสายแขงขัน
๘.๕ หากการแขงขันประเภทใด ไมมีผูที่ไดรับสิทธิพิเศษ ใหเลื่อนอันดับมือจากการแขงขัน
ขึ้นแทนที่ โดยไมถือวาผูนั้นไดรับสิทธิพิเศษ
๙. ลัคกี้ลูสเซอร ( Lucky Losers) คือ ผูที่ไมผานการแขงขันในรอบคัดเลือกรอบสุดทาย แตไดสิทธิ์
เขารวมการแขงขันในรอบเมนดรอว (ผูที่ทําการแขงขันแพ ในรอบคัดเลือก รอบสุดทาย และลงชื่อเปนลายลักษณอักษร
เพื่อรอรับสิทธิ์เขาเลนในรอบ เมนดรอว ในกรณีที่ผูเขารวมการแขงขันในรอบเมนดรอว ไมครบตามจํานวนในสาย
การแขงขัน (โดยใชวิธีจับฉลากตามระเบียบของ ITF ปลาสุด)
๑๐. วัน เวลา และสถานที่แขงขัน
๑๐.๑ กําหนดการแขงขัน ระหวางวันที่ ๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยปกติจะไมเริ่มการ
แขงขันแมตชแรกกอนเวลา ๐๘.๐๐ น. จนกวาจะเสร็จสิ้นตามกําหนดการแขงขันในวันนั้น และอาจมีการแขงขันภายใต
แสงไฟฟา
๑๐.๒ แขงขันที่ สนามเทนนิสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสนามหลัก และอาจใช
สนามเทนนิสใกลเคียงที่อยูภายในจังหวัดนครราชสีมา เปนสนามแขงขันเพิ่มเติม หากการแขงขันลาชาดวยความจําเปนอื่นๆ
๑๐.๓ กําหนดการแขงขันแตละรอบของทุกประเภท จะถูกกําหนดขึ้นโดยประมาณภายหลังการ
จัดสายการแขงขัน และจะติดประกาศใหทราบ ณ กระดานประกาศดานหนาสนามแขงขัน
๑๐.๔ หากมีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดําเนินการแขงขันตามกําหนด คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการแขงขัน เปลี่ยนวัน เวลาแขงขัน ตามความจําเปน และความเหมาะสม โดยจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลง ใหทราบ ณ กองอํานวยการแขงขัน
๑๑. การสมัครเขารวมการแขงขัน/…..

-๓๑๑. การสมัครเขารวมการแขงขัน
๑๑.๑ เปดรับสมัคร ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และปดรับสมัครวันจันทรที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๒๓.๕๙ น. โดยไมมีการเปดรับสมัครเพิ่มที่หนางาน
๑๑.๒ คาสมัครแขงขันคนละ ๔๐๐ บาท โดยชําระคาสมัครในวันลงทะเบียน
๑๑.๓ การรับสมัคร จะรับสมัครเขารวมการแขงขันผานทางเว็บไซท
http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html เทานั้น
๑๑.๔ ประกาศสถานภาพผูสมัครเขารวมการแขงขัน วันศุกรที่ ๒๔ พฤศจิกายน เวลา
๑๖.๐๐ น. โดยสามารถตรวจสอบสถานภาพไดที่เว็บไซท http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html
๑๑.๕ การดําเนินการทั้งหมดตามขอ ๑๑ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยใหเปน
ดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน
๑๒. สถานภาพผูแขงขัน
๑๒.๑ สถานภาพผูแขงขัน หมายถึง การประกาศผลการพิจารณาผูสมัครเขารวมการแขงขันทุกคน
โดยพิจารณาตามระเบียบ ขอ ๗ และกําหนดวัน เวลา รายงานตัวของนักกีฬาแตละรุน โดยสถานภาพผูแขงขันประกอบดวย
๑๒.๑.๑ ผูไดสิทธิแขงขันในเมนดรอว (Main Draw)
๑๒.๑.๒ ผูไดสิทธิแขงขันในรอบคัดเลือก (Qualifying)
๑๒.๑.๓ ผูไดสิทธิแขงขันในรอบกอนคัดเลือก (Pre-Qualifying)
๑๒.๒ ในกรณีผูไดสิทธิแขงขันตามขอ ๑๒.๑.๑ และหรือ ๑๒.๑.๒ ถอนตัวจากการแขงขัน ผูได
สิทธิตามขอถัดไป จะไดรับการสวมสิทธินั้นๆ แทน ตามลําดับขอ ๑๒.๑
๑๓. ลูกเทนนิสที่ใชในการแขงขัน ใชลูกเทนนิส “TOP ONE” และหรือลูกเทนนิสซึ่งผานการรับรองจาก
สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) แมตชละ ๑ กระปอง ๓ ลูก และใหเปลี่ยนลูกใหม ในการแขงขันเซตตัดสิน
๑๔. การจัดสายการแขงขันและมือวาง
๑๔.๑ ใชวิธีวางมือและจับสลาก โดยการจัดอันดับมือวางในสายการแขงขันใหเปนไปตาม
ขอบังคับการแขงขัน ITF Junior Circuit
๑๔.๒ การจัดอันดับมือนักกีฬาใหเปนไปตามระเบียบ ขอ ๗ และผลการจัดสายแขงขันของ
คณะกรรมการจัดการแขงขันใหถือเปนที่สุด
๑๔.๓ จัดสายแขงขันตองดําเนินไปอยางเปดเผย โดยผูตัดสินชี้ขาด ตอหนาผูแขงขันอยางนอย
๑ คน และตองมีลายมือชื่อผูแขงขันลงกํากับในใบจัดสายแขงขันอยางนอย ๑ คน
๑๔.๔ หากผูไดรับการวางมือในการจัดสายแขงขัน ๔ อันดับแรก ถอนตัวจากการแขงขันกอนการ
แขงขันแมตชแรกในประเภทนั้นๆ จะเริ่มขึ้น ใหเลื่อนการจัดอันดับมือวาง ๔ อันดับแรกใหม และจัดสาย แขงขันเฉพาะ
ตําแหนงมือวางที่เปลี่ยนแปลงไปเทานั้น โดยนําผูไมไดรับการวางมือที่อันดับดีที่สุด ขึ้นเปนมือวางอันดับสุดทายแทน และ
นําลัคกี้ลูสเซอรไปอยูในตําแหนงแทนที่ผูที่เลื่อนขึ้นเปนอันดับมือวาง
๑๔.๕ หากผูไดรับการวางมืออันดับ ๕-๘ ถอนตัวจากการแขงขัน กอนการแขงขันแมตชแรก
ในประเภทนั้นๆ จะเริ่มขึ้น ใหนําผูไมไดรับการวางมือที่อันดับดีที่สุดขึ้นมาอยูในตําแหนงที่ผูไดรับการวางมือถอนตัว
และนําลัคกี้ลูสเซอรไปอยูในตําแหนงแทนที่ผูที่ถูกเลื่อนขึ้นเปนอันดับมือวาง
๑๔.๖ การจัดสายการแขงขันโดยผูตัดสินชี้ขาด ถือเปนที่สุด
๑๕. การดําเนินการแขงขัน/…..

-๔๑๕. การดําเนินการแขงขัน
๑๕.๑ ทุกประเภทแขงขันแบบแพคัดออก
๑๕.๒ ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน ๘ ป, ๑๐ ป และ ๑๒ ป ใชระบบ
ชอรตเซต (Short Set) ๒ ใน ๓ เซต และใชระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก
(๑๐ แตม) แทนเซตตัดสิน ทุกรอบ เวนการแขงขันรอบคัดเลือกและรอบกอนรอบคัดเลือก ใหใชระบบดิวสแตมเดียว
๑๕.๓ ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป, ๑๖ ป และ ๑๘ ป ใชระบบ
๒ ใน ๓ เซ็ต และใชไทเบรกเมื่อ ๖ เกมเทากันทุกเซต (ในเมนดรอวรอบแรกและรอบสอง ใหใชซุปเปอรไทเบรก ๑๐ แตม
แทนเซตตัดสิน) เวนการแขงขันในรอบคัดเลือก และรอบกอนรอบคัดเลือก ใชระบบชอรตเซต (Short Set)
๒ ใน ๓ เซต และใชระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก (๑๐ แตม) แทนเซตตัดสิน
๑๕.๔ ประเภทชายคูและหญิงคู รุนอายุไมเกิน ๘ ป, ๑๐ ป และ ๑๒ ป ใชระบบชอรตเซต
๒ ใน ๓ เซต ดิวสแตมเดียว และใชระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก (๑๐ แตม)
แทนเซตตัดสิน
๑๕.๕ ประเภทชายคูและหญิงคู รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป, ๑๖ ป และ ๑๘ ป ใชระบบ ๒ ใน ๓ เซต
ดิวสแตมเดียว และใชไทเบรกเมื่อ ๖ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก (๑๐ แตม) แทนเซตตัดสิน
๑๕.๖ นักกีฬาไมสามารถพรอมลงแขงขัน หลังประกาศเรียก ๑๕ นาที จะถูกปรับเปนฝายแพ
๑๕.๗ หากนักกีฬาซึ่งไดลงแขงขันไปแลว และจะตองลงแขงขันอีกในวันเดียวกัน ใหนักกีฬาผูนั้น
มีสิทธิพักหลังจบการแขงขันในแตละครั้ง ดังนี้
๑๕.๗.๑ แขงขันนอยกวา ๑ ชั่วโมง พัก ๓๐ นาที
๑๕.๗.๒ แขงขันมากกวา ๑ ชั่วโมง แตไมเกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที พัก ๑ ชั่วโมง
๑๕.๗.๓ หากแขงขันมากกวา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที พัก ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑๖. กติกาการแขงขัน
๑๖.๑ ใชกติกาการแขงขันของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ฉบับลาสุด
๑๖.๒ ใหนําบทลงโทษกรณีถวงเวลาการสอนขณะแขงขัน และมารยาทของนักกีฬา
ตามกติกาของสหพันธเทนนิสนานาชาติ ขอ ๓๐ มาบังคับใชและลงโทษ ดังนี้
๑๖.๒.๑ ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
๑๖.๒.๒ ครั้งที่ ๒ ตัดแตม
๑๖.๒.๓ ครั้งที่ ๓ และครั้งตอๆ ไป ตัดเกม
๑๖.๓ กรณีที่มีการละเมิดอยางเจตนาและหรือการแสดงพฤติกรรมกาวราวขาดมารยาท
ที่ดีงามของนักกีฬาจะถูกปรับใหออกจากการแขงขัน และหรือถูกปรับใหเปนฝายแพ และในกรณีที่การละเมิดอยางเจตนา
และหรือการแสดงพฤติกรรมกาวราวขาดมารยาทที่ดีงามของนักกีฬาหลังจากการแขงขันแมตชนั้นสิ้นสุดลงแลว จะถูกหาม
เขารวมการแขงขันไมนอยกวา ๙๐ วัน แตไมเกิน ๒ ป โดยดุลยพินิจของประธานจัดการแขงขัน หรือผูที่ประธานจัดการ
แขงขันมอบหมาย
๑๖.๔ ผูถูกลงโทษตามระเบียบฯ ขอ ๑๖.๓ จะถูกพิจารณาโทษหามลงแขงขันรายการ
ทีส่ มาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง และจะแจงผลการพิจารณาดังกลาวไปยังองคกร
เทนนิสที่เกี่ยวของ
๑๖.๕ การจัดการแขงขันจะจัดแขงขันในแตละรุนอายุใหแลวเสร็จเปนรุนๆไป โดยแตละ
รุนอายุจะจัดการแขงขันใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อใหกระทบกับการเรียนของนักกีฬาใหนอยที่สุด
๑๗. การรายงานตัวแขงขัน/……

-๕๑๗. การรายงานตัวแขงขัน
๑๗.๑ นักกีฬาทุกคนตองลงชื่อรายงานตัว และชําระคาสมัครแขงขันตามกําหนด
ในระเบียบ ฯ ขอ ๑๑.๒
๑๗.๒ นักกีฬาทุกคนตองลงชื่อรายงานตัว ตามกําหนดวัน เวลา ที่ประกาศใน
สถานภาพ ตามระเบียบฯ ขอ ๑๑.๔
๑๘. การถอนตัว
๑๘.๑ ใหแจงถอนตัวทางเว็บไซท http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html
๑๘.๒ หากเลยระยะเวลาการถอนตัว และไมสามารถถอนตัวทางเว็บไซท
http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html ได จะอนุญาตใหถอนตัวไดดวยเหตุผลการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยของ
นักกีฬาเทานั้น และตองแสดงใบรับรองแพทยสงใหสมาคมกีฬาเทนนิส ทางอีเมล ltat_thai@yahoo.com โดยเร็วที่สุด
๑๘.๓ หากถอนตัวหลังการจัดสายแขงแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆในการ
แขงขัน
๑๘.๔ หากถอนตัวเมื่อเริ่มการแขงขันแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในรอบ
ที่นักกีฬาผูนั้นถอนตัว โดยใหรับรางวัลในรอบกอนหนานั้นแทน รวมทั้งคะแนนสะสมในการจัดอันดับนักเทนนิสดวย
๑๘.๕เหตุสุดวิสัยอื่นๆในการถอนตัวโดยไมมีความผิดใหอยูในดุลพินิจของประธานจัดการ
แขงขัน เทานั้น
๑๘.๖ นักกีฬาที่ถอนตัวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และนักกีฬาคนใดไมลงแขงขันตาม
กําหนดเวลา โดยไมแจงขอถอนตัว จะถูกพิจารณาโทษจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน และแจงผลการพิจารณาดังกลาว
ไปยังองคกรเทนนิสที่เกี่ยวของ
๑๙. มารยาท และการแตงกายในการแขงขัน
๑๙.๑ นักกีฬา ผูฝกสอน และผูปกครอง ตองประพฤติตนใหสมกับการเปนนักกีฬาที่ดี
พึงแสดงมารยาทที่ดีตอกัน ปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ และขอบังคับการแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม
เหมาะสม จะไดรับการพิจารณาโทษตามแตกรณี
๑๙.๒ นักกีฬาที่ลงแขงขัน ตองแตงกายดวยชุดกีฬาเทนนิสที่สุภาพ และเปนชุดขาว
หากมีสีอื่นปนอยูดวย ตองใหมีสีขาวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตอเครื่องแตงกาย ๑ ชิ้น (ยกเวนรองเทา) และตองเปนเสื้อ
คอปก (ในกรณีนี้ เวนเสื้อแบบไมมีคอปกที่ออกแบบเปนชุดกีฬาเทนนิส และไดรับอนุญาตจากผูตัดสินชี้ขาด หรือผูที่ผูตัดสิน
ชี้ขาดมอบหมายแลวเทานั้น)
๑๙.๓ หากมีการติดเครื่องหมายโฆษณาบนเครื่องแตงกายนักกีฬาที่ลงแขงขัน ตลอดจน
อุปกรณตางๆ ที่นําลงสนามแขงขัน ใหเปนไปตามขอบังคับของ สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ซึ่งรวมถึงหมวก อุปกรณ
รัดศีรษะ ดวย
๑๙.๔ นักกีฬาที่ไมไดปฏิบัติตามระเบียบการแตงกายนี้ จะไมไดรับอนุญาตใหลงแขงขัน
จนกวาจะปฏิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบ
๒๐. ปญหาในการแขงขันและการตัดสินชี้ขาด
๒๐.๑ ในขณะแขงขันนักกีฬามีสิทธิรองขอผูตัดสินชี้ขาด เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับระเบียบ
การแขงขัน และหรือกติกาการแขงขัน หรือรองขอใหพิจารณาผูตัดสิน และหรือผูกํากับเสนตลอดจนเจาหนาที่เทคนิค
สนามแขงขัน
๒๐.๒ ผูตัดสินชี้ขาดไมมีอํานาจในการกลับคําของผูตัดสินในกรณีขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
จุดตกของลูกเทนนิส และการถูกขัดขวางการเลนดวยลูกเทนนิสและหรือ คน, สัตว, สิ่งของที่เขามาพื้นที่สนามแขงขัน
๒๐.๓ ผลการพิจารณาของผูตัดสินชี้ขาด ตามขอ ๒๐.๑ ใหถือเปนที่สุด
๒๑. ความใดมิไดปรากฏ/…..

-๖๒๑. ความใดมิไดปรากฏตามระเบียบการนี้ หรื อ ปรากฏตามระเบียบแตมี ข อ ขั ด แย ง ให ประธาน
คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันเปนผูใชดุลพินิจ ในการวินิจฉัยหาขอยุติ และผลการพิจารณาของประธานจัดการ
แขงขันใหถือเปนที่สุด
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายกิตตนสมบัติ เอื้อมมงคล)
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

